






































P.271

Alkuperäinen:  VA/Koller  4  (ensimmäinen  ja  viimeinen  lehti
kirjoitettu uudelleen)
Julkaisut:    Saarnoja, 247-252

Marian Päivänä 1851. Päiväsaarna

   Ja suuri ihmet tapahtui Taivasa. Vaimo oli puetettu Aurin-

golla ja kuu hänen jalkainsa alla, ja hänen päänsä päällä

Kruunu kahdesta toistakymmenestä tähtesta, ja hän oli raskas,

ja huusi syndymävaivasa, ja hänelle oli suuri vaivaa synnyt-

tä. I[l]mest. 12:1.2.

   Apostoli Johannes näki tämän suuren Ihmen tapahtuvan Tai-

vasa, jonga kansa verrataan sekä uusi syndyminen, ja chris-

tillisen seurakunnan suuri vaino ja ahdistus mailmalda chris-

tillisyyden  tähden.  Vapahtaja  oli  ennen  jo  sanonut  opetus

lapsillensa: Koska vaimo synnytta hänelle on kipu, / jolla

sanalla hän andoi heille tiettäväxi, että vanha ihminen on

suuresa tuskasa, koska uusi ihminen pittä syndymään. Johannes

näki tämän uuden syndymisen tuskasa olevaisen vaimon huutta-

van niin kuin ne vaimot huuttavat, jotka synnyttämisen vai-

voisa ovat. niin myös on hengellisesä tarkoituxesa vanhalle

Ihmiselle suuri tuska koska uusi <sy> Ihminen syndymään pitä.

Sentähden näki Johannes, että tämä vaimo huusi syndymä vaiva-

sa ja hänellä oli suuri vaiva1 / synnyttä: Ej suingan uusi

ihminen  synny  ilman  vaivatta,  niin  kuin  muuttamat  huorat

luullevat. Mutta sekä luonnollisen, että myös uuden syndymi-

sen  vaivat  ovat  synnin  langemuxen  tähden,  Luojalda  päällä

pandut, niin kuin me kuulema 1. Mos. kirjasta, Jumalan sano-

van vaimolle; minä saattan sinulle suuren vaivan, koskas sii-

nyt olet, ja suuren vaivan kautta pitä sinun synnyttämään.

Mutta huorat pölkävät syndymisen vaivaa, ja tahtovat ainoas-

tans lihallisen himonsa täyttä, / mutta Ej he tahdo syndymi-

sen vaivasa olla, sentähden he freistavat niin puserta vat-

sansa, ettej yxikän ihminen huomaitsis, misä tilaisudesa he

ovat.  Ja  Muuttamat  huorat  ajavat  ulos  hedelmänsä  Elävällä

hopialla eli kärmen suomulla; ja sanovat ihmisille: Ej minusa

ole mitän ollut. Kunnian Riettas panne heitä salamaan ti-

laisudensa, että he pääsisit tappamaan uuden ihmisen alkua

varsin synnyttäisä: jos he ennen Ej saatta hedelmänsä surma-

1      (ensimmäinen lehti kirjoitettu uudelleen)



ta. / Ja semmoiset huorat, jotka ussiaman kerran tappavat

hedelmänsä,  Ej  saatta  enä  hedelmellisexi  tulla,  vaikka  he

makaisit joka yö Pyhän hengen vieräsä. 

   Mutta me kuulema edellä mai[ni]tusa Raamattun paikasta,

joka löyty kirjoitettuna Joh. Ilmestys kirjasa, 12. luusa,

Että se vaimo, joka huusi syndymä vaivasa, oli puetettu Au-

ringolla, se on, christillisyden valkeus ympäri valaisi hän-

dä, ja kuu oli hänen jalkainsa alla, se / merkitse, että hän

polke sitä luonnollista järkeä jalkainsa alla; ja krunu oli

hänen pääsänsä,  josa oli kaxitoista kymmendä tähteä; se on

kaxitoista  kymmendä  apostolia,  joka  ovat  christillisyden

perustusta laskenet. Mutta Johannes näki myös, että yxi rus  -

kia Lohikärme seisoi sen vaimon edesä, joka oli synnyttämäl  -

länsä, että koska hän olis synnyttä  nyt, se olis syönyt hänen

lapsensa. Se suuri ruskia Lohikärme seiso ja vartioitse, /

sinua katuvainen ja murhellinen sjelu, koska sinä olet uuden

syndymisen vaivasa; hän aiko syödä sitä uutta ihmistä, varsin

kuin se syndy; niin kuin hän aikoi hävittä sen sjunatun vai-

mon lasta, joka syndyi Bethlehemisä, koska hän pani sotamie-

hiänsä  tappamaan  lapsia  Bethlehemisä,  niin  hän  aiko  myös

sinun kansas tehdä sinä sjunattu vaimo, jonga Johannes näki

syndymä vaivasa huuttavan; sinä olet raskautettu murhelda sen

tuskan tähden, joka käypä uuden syndymisen edellä, ja nyt

aiko vielä se ruskia Lohikärme syödä, / sitä poika lasta,

joka sinusta syndyvä on. Pelkä, huuda ja vapise, sinä syndymä

vaivasa oleva vaimo; jos se ruskia Lohikärme pääse ylös nie-

lemään sitä uutta ihmistä, joka sinusta syndyvä on, niin olet

sinä hukkan vaiva kärsinyt; turhan olet sinä puetettu aurin-

golla; turhaan olet sinä kandanut kunnian Krunua, josa on

kaxitoistakymmendä tähteä; turhan olet sinä syndymä vaivasa

huuttanut;  jos  sinä  olisit  niin  onnetoin,  että  vihollinen

pääsis  sinun  poika  lastas  syömään.  Mutta  me  /  toivome  ja

rukoileme sitä suurta Ristinkantajata, joka sen Uuden ihmisen

oikia Isä on, että hän varjelis sitä uutta Ihmistä Lohikärmen

hampaista, Jos sinä raskas oleva vaimo, syndymä vaivasa huu-

dat sen oikian Isän Nimen, ja kumarat polviasti hänen eteen-

sä, nojatin päätästi Jesuxen rindaa vastaan, ja ottain Ympäri

hänen polviansa, ja suutta Andain hänen jalvoillensa, rukoil-

let kyyneleilla ja huokauxilla, että hän varjelis sitä uutta

ihmistä Lohikärmen hampaista, ja nostais händä / <händä> ylös



tämän mailman kylmän laatian pääldä, ja kääris händä puhtai-

siin liinavaatteisiin, ja pesis händä puhtaxi, Uuden syndymi-

sen pesolla, ja ottais sinua kyrkoon morsiomen tavalla; sil-

loin et tarvitsis enä katua, että sinä olet raskaxi tullut,

ja syndymisen vaivasa ollut, koska sinä saatt sen autuallisen

vaakutuxen, että sinä olet Vapahtajan oma, ja hänen ulos va-

littu  morsion,  ijankaikkisesti;  kuulu  nyt  Armollinen  Herra

Jesu, sinun köyhän morsiomes huo/kauxet, koska hän syndymä

vaivasa huutta sinun tygös. Isä meidän etc.

   Meidän  Pyhän  Evangeliumime  johdatuxesta,  pitä  meidän

J.a.k. perän ajatelemaan; kuinga yxi ihminen tulle raskaxi

Pyhän  Hengen  voiman  kautta,  ja  synnyttä  yhden  pojan  joka

Jumalan lapsexi kutsutaan. Andakoon Jumala, että kaikki tuli-

sit  raskaxi  Pyhän  Hengen  voimasta,  ja  synnyttäisit  yhden

pojan, jonga oikia Isä on Taivasa, ja tunnustakoon kaikki

synnyttäisä <sen> kuka sen uuden Ihmisen oikia Isä on. /

   Ensimeinen tutkistelemus: Mingekaltainen on se Ihminen,

joka tulle raskaxi Pyhäldä Hengeldä.

   Se ihminen joka tulle raskaxi Pyhäldä Hengeldä on kihlattu

yhden miehän kansa, joka on rakastanut händä lapsudesta saak-

ka; hän on jo kastesa kihlattu sen Taivallisen ylkämiehen

kansa; hän on jo pienänä luvanut sydämensä sillä Taivallisel-

le  ylkämiehelle,  mutta  <Ej>  tämä  kihlattu  morsion  on  yxi

uskotoin morsion; Hän rakasta muita, vaika / hän on luvanut

sydämensä yhdelle. Herra valitta monesa paikasa vanhasa Tes-

tamentisä, että hänen uskottoin morsiomensa teke huorin monen

Epäjumalden kansa: Hän anda rindojansa puserta Egyptiläisten

huorimiehildä; ja kyllä Te arvatta, <mitä> millisexi ne rin-

nat tulevat, joita huorimiehet saavat puserta; kyllä Te tie-

dättä milliset huoran rinnat ovat; Ne ovat pehmiät niin kuin

Lähmän kusi Rako, ja vaikka huorat freistavat rin[+da]rau-

doilla, nosta rindojansa, yhtä hyvin ne riepavat / niin kuin

jauhopussit vattan päällä. Oliskon se mahdollinen, että yxi

kunniallinen mies, joka on kihlanut itsellänsä yhden puhtan

neitsyn morsiomexi, saattais enä rakasta yhtä huora, joka on

monen Epäjumalan kansa teenyt huorin, ja andanut rindojansa

puserta huorimiehildä. Ej se ole paljon uskottapa, että yxi

kunniallinen mies saatta otta semmoisen huoran vaimoxi, <ja>

joka sillä lailla on saastuttanut itsensä. Joseph <Ej> aikoi



heitä kihlatun / Emändänsä, koska hän näki hänen raskaxi tul-

len, ja hän tiesi itsensä viattomaxi: Ej hän aikonut otta

toisen miehän huoran vaimoxi; ja kukapa tuota vihtis tehdä,

jos  kunnialliset  miehet  löytäisit  puhtasta  Neitsyä,  niin

saisit kaikki huorat olla ilman miehettä; mutta kususta [!]

löytän puhdas, kusa puhdas Ej ole; koska kaikki ovat tullet

huoraxi, niin se olis somin, että etse kukin ottais huoransa;

ja niin muodon olis Riettas velkapä ottaman huoransa vaimoxi;

se naaraspiru, jonga rindoja / hän on pusertanut, olis soma

hänelle vaimoxi: Mutta me näeme, että riettan orjat Ej otakan

huoriansa vaimoxi, vaan ne tahtovat ainoastan huorata Niiden

kansa, ja koska ne tulevat vanhaxi, ne riettan huorat, saavat

he Pirun paska kanda ulos mailmaan. Mutta Taivallinen ylkä

kanda rakkaudensa puhtana, vaikka hänen uskotoin morsiomensa

on rakastanut Epäjumalita ja huorin teenyt heidän kansansa,

yhtä hyvin täyty hänen rakasta tätä riettan huora, ja otta

händä morsiomexi, niin pian / kuin hän luopu Perkelesta ja

kaikista  hänen  juonistansa.  Mutta  Ej  Riettan  huora  pääse

Riettan sylistä ennen kuin hän tulle raskaxi Pyhäldä Hengel-

dä. Silloin suuttu Piru huorallensa ja tahto surmata hänen

hedelmänsä: Mutta Ej pohjatoin huora tule kan raskaxi: vaan

ainoastans semmoiset huorat tulevat raskaxi, jotka ovat ensin

luopunet siitä oikiasta Ylkämiehestä, ja tosin huoranet Epä-

jumalden kansa, mutta jälken katuvat, anovat endisiä rumiä

töitensä andexi, ja lupavat uudista sydämensä Ensimeiselle /

ylkämiehelle,  joka  otti  heitä  sylliinsä  silloin,  koska  he

vielä olit puhtana neitsynä. - Tämmoinen on nyt se ihminen,

joka tulle raskaxi Pyhäldä Hengeldä; yxi hirviä ja ruma kap-

pale Jumalan, ja kaikkein Engeliten Edesä.

   Katselkam nyt toisexi, kummoisexi se ihminen tulle, joka

on tullut raskaxi Pyhäldä Hengeldä. Ennen kuin ihminen tulle

raskaxi, on hän keviämielinen, niin kuin hattara; hän pilka

niitä jotka ilman miehettä ovat raskaxi tullet: hän ihmettel-

le, kuinga se ja se ihminen on raskaxi tullut. / Ne keviämie-

liset tyttäret, jotka Ej ole raskaxi tullet, arvelevat kes-

kenänsä, kuka sen lapsen isä on; j.m.s. Mutta se joka on itse

raskaxi tullut, Ej jaxa enä pilkata niitä, jotka ovat raskat;

vaan hänelle on niin kuin yxi lohdutus, ettej hän yxistänsä

ole siinä tilaisudesa: jos nimittein se ihminen joka on tul-

lut raskaxi Pyhäldä Hengeldä, olis aivan yxin siinä tilaisu-



desa:  niin  langeis  kaikki  mailman  häpiä  hänen  päällänsä:

mutta se on vähän parempi, koska hän tietä, että muut tytte-

ret*  ovat  samankaltaiset  kuin  hän:  kuitengin  on  kaikille

raskaille / yxi salhainen kuoleman pelko, ja muret, kuinga

heille käypi viimein: on heille myös se pelkö että lapsen eli

sen uuden ihmisen oikia Isä ej ota heitä avioliitoon, vaikka

hän on luvannut. Mutta Ej teidän tarvitse pelkeä, ettej Hän

ota  teitä  avioxi,  Te  harvat  sjelut,  jotka  oletta  vastoin

tahtoanne tullet raskaxi; sillä Te oletta kaikesta voimastan-

ne vastustanet, mutta Te tulitta puolittain väkisin ylitse-

voitetuxi; ja se mies joka on teitä tehnyt raskaxi, on puo-

littain viekkaudella ylitsevoitanut teittä, koska hän alkoi

suustattamaan  teitä  ja  /  palavalla  rakkaudella  halamaan;

Avioliiton lupauxen alla Hän on teenyt teitä raskaxi; Mutta

olkat vaakutetut siitä, että hän täytä lupauxensa; ja otta

teitä  avioxi,  koska  hän  kerki  häitä  pitämään.  Ej  hän  ole

semmoinen  uskotoin  ylkä,  kuin  riettan  orjat,  jotka  esinä

lupavat otta tyttärän vaimoxi, ja koska he saavat lihallisen

himonsa täyttä, pettävät he sen raukan, joka oli niin keviä-

mielinen ja hullu, että hän uskoi semmoisia skälmiä: semmoi-

set varastavat esinä sydändä, ja sitte he heittävät siljolle;

Mutta olkat nyt hyväsa turvasa, Te murhelliset ja raskautetut

/  sjelut:  Se  Taivallinen  Ylkä,  joka  nyt  on  alkanut  teitä

vastoin tahtoanne suostuttamaan, Ej ole niin petollinen, kuin

ne endiset, jotka ovat kaunita lupauksia andanet mutta ej ole

mitään täytänet; jos Te ennen oletta tullet petetyxi Maalli-

silda Ylkämiehildä, joita ej ole uskomista, vaikka he lupa-

vat: niin olkat vaakutetut siitä, että se Taivallinen Ylkä,

joka on teenyt teitä raskaxi Avioliiton lupauxen alla, Ej

suingan  petä  teitä,  jos  Te  ainoastans  olisitta  uskolliset

hänelle; Mutta voj teitä, jos Te vielä toisen kerran / petet-

tä händä, niin kuin te ennen oletta rikkonet niitä kallita

lupauxia, ja teenet väärän valan, koska te lupaisitta anda

hänellä sydämenne, mutta yhtä hyvin Annoitta sen riettalle:

voj! voj! teitänne Te raskautetut sjelut, jos Te vielä toisen

kerran petättä händä, niin kuin muuttamat ovat jo alkanet

luopua hänestä, ja ovat alkanet niitä endisiä huorimiehiänsä

rakastamaan: niin tietkät, että senkaltaisesta uskottomudesta

Ej seura muu, kuin ijankaikisexi ajaxi hyljätyxi tulla; mutta

 -* S: net



ne harvat raskautetut sjelut / jotka ovat avioliiton lupauxen

alla raskaxi tullet, pitä tiettämään, että se mies, joka sen

uuden Ihmisen oikia Isä on, pitä kyllä lupauxiansa, ja otta

teittä avioxi, koska hän kerki häittä pitämään.

   3. Katselkam vielä viimeisexi kuinga se käypi yhdellä

raskalle ihmiselle, koska se uusi ihminen pitää syndymään.

Moni on silloin Zionin Tyttären kaltainen, jonga Profeta sano

huuttavan ja valittavan ja hajottavan kätensä, niin kuin se,

joka  ensimeisen  lapsen  vaivasa  Ejka  saatta  /  synnyttäisä

pysyväinen olla. Vaikka moni tulle raskaxi, Ej kaikki sentäh-

den  synny  Eläväxi;  sillä  muuttamat  syndyvät  kuolluna,  ja

muuttamat mätänevät äitinsä kohtuun, ja muutambia tappa vanha

ihminen varsin syndymisen jälkeen, ja senkaltaisista tulevat

äpärät, jotka räkyvät niin kuin lapset, Ejkä ole sentähden

lapset  vaan  Äpärät,  jotka  rääkyvät  häämäräsä  ja  pimeyden

aikana, ja pelättävät Eläviä ihmisiä, ja kaipavat christityn

nimen: mutta Ej yxikän Elävä Ihminen saatta niille christityn

/ nimen anda: muu kuin manalaiset, jotka itse asuvat pimeyden

valdakunnasa; Ne pitävät äpäreitä christittynä. Ej ole siis

moni, joka syndy uudesta oikein Eläväxi ihmisexi, ja vielä

niistä  harvoista,  jotka  Elävänä  syndyvät  mailmaan,  monda

kuole kahden eli kolmen viikon vanhana. Ej taida vanhemalle

tulla monesta ilo, vaikka hän suuren tuskan ja veren vuodatu-

xen kautta on monda lasta synnyttänyt; koska nämät lapset

rupevat kuolemaan, saapi vanhin murhella kanda heitä hautaan,

Ettekos näe kuinga suuri / ahdistus Mailmasa on Chr[istil-

li]syden tähden. Vapahtaja o[li] ennen jo sanonut opetus lap-

sillensa. Koska vaimo synnyttä, niin hänelle on kipu Mutta

Näette  kos,  kunga  suuri  muret  tulle  vanhemille,  koska  ne

lapset kuolevat, jotka ovat hänen rindojansa imenet, joita

hän on suurella vaivalla ja veren vuodatuksella synnyttänyt.

Ej  ole  enä  monda,  j[otka]  händä  Isäxi  kutsuvat.  Murhella

hänen täyty saatta muuttambia lapsia hautaan, jotka nuorena

kuolevat. Mutta vihollinen iloitse koska Jumalan lapset kuo-

levat. Ja hän yllyttä vielä huoriansa tappamaan sen uuden

Ihmisen, että he pääsisit taas huoramaan. / [Ku]kas viimein

istu vanheman [syl]isä. Kukas viimin imme Hänen rindojansa,

ja  konta  Hänen  peräsänsä,  koska  muuttamat  raavastuvat  ja

muuttamat nuorena kuolevat. Meidän toivome on että ne harvat

 (loppulehti kirjoitettu uudelleen)



ulos valitut jotka pysyvät heidän kallimasa uskosansa loppuun

asti, pitä iloitsemaan Zionin vuorella koska se suuri ristin-

kandaja  pitää  häitä  morsiom[ensa  k]ansa.  Silloin  hyppävät

[mor]siomen piat niin kuin peurat, ja riemuitsevat ijankaiki-

sesti. He veisavat uutta virtä Jumalalle ja Karitsalle Zionin

vuorella,  ynnä  144  tuhanen  ulosvalittuin  kansa  ja  syövät

Elämän puusta hedelmän, joka virvoita heitä heidän janosans

nyt ja ijankaikisesti. amen.


